
DEC
.09

 Stars
Nieuwsbrief

Sinds vrijdag 4 december is heel de wereld in de ban van Zuid-Afrika. 
Nu we allemaal weten tegen wie Nederland moet spelen tijdens de 
WK-2010 is het aftellen begonnen. Voor de Stars in their Eyes 
Foundation is het aftellen al even bezig. Ruim 3 jaar werken we 
hard aan het ontwikkelen van Zuid-Afrikaanse achterstandswijken. 
Niet door het sturen van geld en goederen, maar door het delen 
van kennis en kunde. Mensen in Zuid-Afrika leren van ons, waar wij 
leren van de mensen daar. Het resultaat: vriendschappen, meer 
structuur, spelende in plaats van stelende kinderen, ontwikkeling 
van mensen en vooral trots en respect!

2009 was een bijzonder jaar voor Stars. In het voorjaar was er de 
'Twentytenandbeyond Tour', waarbij 23 Stars-coaches een cursus 
bij de KNVB in Zeist volgden en een bezoek brachten aan 'hun' 
Nederlandse clubs. In juli was er de instructeurscursus voor de 
regio-coaches in Stellenbosch onder leiding van KNVB-docent Jan 
Derks. Juli was ook de maand waarin bekend werd dat de 
Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika ons de komende jaren 
financieel zal ondersteunen.

In oktober kwamen 35 gemeenschapscoaches in Riebeek West bijeen 
voor de zogenaamde 'Starter', waarbij zij de basisprincipes van 
'Football for Development' kregen voorgelegd. Aansluitend heeft 
Elton Hart, onze vertegenwoordiger in Zuid-Afrika, regionale 
coaches benoemd die voor reeds opgeleide gemeenschapcoaches 
een aantal 'Refreshers' hielden. Hierbij worden ervaringen 
uitgewisseld en nieuwe technieken en leerstof aangeboden. Een 

belangrijke mijlpaal in ons programma. De door Stars opgeleide 
coaches leiden nieuwe mensen op!

Kortom: 2009 was een mooi en vooral succesvol Stars-jaar. Ik wil 
iedereen die er op wat voor manier dan ook een bijdrage aan heeft 
geleverd nogmaals hartelijk bedanken hiervoor.

Het mooie van succes is dat het energie geeft. Wij staan dan ook te 
trappelen voor 2010. Het jaar waarin we de organisatie verder 
willen uitbouwen, een uniek sponsorplan zullen presenteren, maar 
vooral ook doorgaan met waar we goed in zijn: het bij elkaar 
brengen van mensen om met en van elkaar te 
leren. 

Tenslotte wil ik wijzen op onze 
geheel vernieuwde website 
(www.starsintheireyes.nl)

Namens de Stars in their 
Eyes-foundation wens ik 
iedereen prettige dagen en 
vooral een fantastisch ‘2010 
And Beyond...’

VAN DE
 VOORZITTER....

PP Beyersbergen
Voorzitter 



To: Stars in their Eyes Netherlands

Dear Nic and col leagues, 
Helping me to be an initiator and to produce 

results are the most important things which the 
Stars-Foundation has done for my personal l ife.

With this letter to you I want you to know that I 
really appreciate what you,ve been delivering to 
us. Recognition must really go to the Foundation 
and its sponsors for the commitment they put in 
such an excellent project. I believe that all the 
Stars-coaches wil l agree with me on this.

Thank you for the courses you present us with 
and for supporting us in whatsoever way, so 
that we can  produce the ground level activities 
of Stars in Their Eyes.

Yours in development.
Granwil (Shorty) Pienaar

Granwil (Shorty)

Pienaar 

 

Vanaf nu kennen we binnen het programma van Stars in their Eyes de 

volgende stappen:

- Starter: nieuwe community-coaches worden opgeleid in 

voetbal(trainings)vaardigheden en life skills; 

- Twinning: community-coaches worden gekoppeld aan de trainer van 

de Nederlandse vereniging. Na een (korte) introductie, worden zij in 

groepjes verdeeld en – vergezeld van een regiocoach – bezoeken 

zij de betreffende communities in Zuid-Afrika;

- Refresher: de door Stars opgeleide community coaches komen 

periodiek samen met de regiocoaches om van elkaar te leren en de 

voortgang te bespreken;

- Master: opleiding voor de top community-coaches, waarin op de 

KNVB-academie in Zeist (of ter plaatse in Zuid-Afrika) een 

gevorderde diploma kan worden gehaald. Als deze cursus in Zeist 

wordt gevolgd, doen de coaches tijdens een uitgebreid bezoek aan 

hun Nederlandse collega’s kennis op van de 

sociaal-maatschappelijke positie van de verenigingen in onze 

sameleving;

- Following: de relatie tussen de communities en de Nederlandse 

clubs wordt verder uitgediept door een hernieuwd bezoek aan 

Zuid-Afrika, waarbij in groepjes onder leiding van een regiocoach 

de communities worden bezocht..

In oktober 2009 zijn 35 nieuwe coaches uit 12 gemeenschappen 

opgeleid volgens de ‘Starter’. 

Voor de ‘Twinning’ met deze 12 gemeenschappen zullen nu 12 nieuwe 

Nederlandse clubs in de week van 19 t/m 27 februari 2010 naar 

Zuid-Afrika gaan. Het precieze programma wat we daar gaan doen 

is nog in voorbereiding maar het zwaartepunt zal liggen op het 

bezoeken van de ‘eigen’ gemeenschap in Zuid-Afrika, al dan niet in 

combinatie met de bezoeken van andere ‘Twinning’ verenigingen. 

Het is de bedoeling dat we in kleine groepjes met 2 of 3 

Nederlandse coaches, begeleidt door een lokale Stars regiocoach, 

de provincie in trekken. 

In het kader van de ‘Following’ hebben wij echter ook de mogelijkheid 

om 6 Nederlandse trainers van bestaande Nederlandse ‘Stars 

Clubs’ uit te nodigen om met ons mee te gaan. 

Als uw vereniging inderdaad mee wil voor deze ‘Following’ verzoeken 

wij u ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten. U kunt hiervoor 

contact opnemen met Nic Jooste (nic@starsintheireyes.nl) of     

Jan Greeve (jan@starsintheireyes.nl). Zij zullen dan contact met u 

opnemen om een bezoek aan uw vereniging te brengen en een en 

ander te bespreken.

A Letter From
  South Africa 
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Elton Hart en

Ruud Gull it

ONZE
  TERMINOLOGIE

EEN SPANNENDE REIS IN 2010! 



Gedurende de afgelopen 2 maanden heeft Elton Hart met zijn team 

van regiocoaches refreshers in een aantal locaties georganiseerd. 

Verdeeld over drie verschillende weekenden waren er 

bijeenkomsten in Bredasdorp (voor coaches vanuit de regio 

Overberg en Boland), in Vanrhijnsdorp (voor coaches vanuit de 

regio West Coast), in Addo (voor coaches vanuit de regio Eastern 

Cape) en in Beaufort West (voor coaches vanuit de regio Central 

Karoo). Voor ons team van regiocoaches waren deze bijeenkomsten 

van grootewaarde, aangezien zij hun vaardigheden als docente 

uitgebreid konden gebruiken. In de komende maanden zullen de 

refreshers worden geïntensiveerd, en in de volgende nieuwsbrief zal 

er uitgebreide aandacht aan deze activiteiten worden gegeven. 

Op donderdag 3 december heeft een team 

gemeenschapvoetbaltrainers van Stars in Zuid-Afrika het voorrecht 

gehad om een zeer speciaal evenement voor de achterstandsjeugd 

in de township van Langa in Kaapstad te organiseren. Dit 

evenement stond in het teken van de loting voor het WK 2010 en 

de kandidatuur van Nederland en België om het WK 2018 te 

organiseren.

Voorafgaand aan het Stars–evenement speelde een team van 

Belgische en Nederlandse All Stars een vriendschappelijke wedstrijd 

tegen African Legends. Het team van Belgische en Nederlandse 

oud-internationals stond onder aanvoering van Jean Marie Pfaff en 

Ruud Gullit. Oud-PSV’er Kalusha Bwalya leidde het team van 

Afrikaanse vedetten. De wedstrijd vond plaats op het Cruyff Court 

van Ajax Cape Town, en werd gewonnen door….

Aansluitend vetrokken een aantal voetballegendes naar Langa, waar zij 

door Elton Hart (manager van Stars in Zuid-Afrika) en zijn team van 

regiocoaches werden verwelkomd. Monwabasisi ‘Prince’ Ralarala, 

een krachtige Stars-leider in Langa was verantwoordelijk voor de 

organisatie van dit evenement. Meer dan 100 kinderen kregen de 

kans om hun idolen te ontmoeten, en een uitgebreide voetbalclinic 

– gecombineerd met levenslessen – bij te wonen. Ook kregen zij 

speciale Oranje shirtjes, en een maaltijd.

Refreshers Een unieke dag! 
DEC
.09

St icht ing Stars in their Eyes. Handelsweg 35, 2988 DB Ridderkerk, Nederland
t | + 31 180 656 248  f | + 31 180 649 955  e | info@starsintheireyes.nl  w | www.starsintheireyes.nl

Kamer van Koophandel Rotterdam 24400858
Van Lanschot Bankiers Rotterdam 22.53.23.567

Zelf een bijdrage voor deze nieuwsbrief?
Bijvoorbeeld vanuit contacten met Zuid-Afrika,
meld dit aan m.van.hattem@brinkgroep.nl
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